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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής
όπου μεταξύ άλλων θα διαμορφωθεί η διακήρυξη του κόμματος και θα παρουσιαστεί το
έμβλημα.

Όπως ανέφερε ο συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου Βασίλης
Κεγκέρογλου «το Κίνημα Αλλαγής διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων
για να εκφράσει την νέα ελπίδα για την πατρίδα και το λαό μας» .

Έχουμε στόχο, πρόσθεσε, τη διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα
μεγάλων αλλαγών, τομών και μεταρρυθμίσεων για να αντιμετωπίσουμε οριστικά τα αίτια
της κρίσης και του εκτροχιασμού 2004-09 και να οδηγήσουμε την Ελλάδα και την κοινωνία
σε μια νέα περίοδο δημιουργίας.

Το Κίνημα Αλλαγής, είπε, «προχωρά στην πραγματοποίηση του συνεδρίου του στις 16-18
Μαρτίου, με βάση την καθαρή εντολή των 212.000 συμπολιτών για την αναγέννηση της
παράταξης».
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Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνέδριο μας θα αποφασίσει κυρίως για:

- Θα διατυπώσει την δικιά μας θεώρηση για τις εξελίξεις στον κόσμο, την Ευρώπη και τη
θέση της Ελλάδας.

- Θα διατυπώσει και θα αποφασίσει την Διακήρυξη του Κινήματος Αλλαγής με την
αποτύπωση των ιδεών και της πολιτικής φιλοσοφίας που μας διαπνέουν.

- Την προοδευτική προγραμματική μας Πρόταση, το Σχέδιο Ελλάδα και τις πολιτικές μας
θέσεις σε όλους τους τομείς .

- Το καταστατικό για τη σύγχρονη δομή και λειτουργία του Κινήματος, των οργανώσεων
καθώς και την ανάδειξη των οργάνων.

- Το έμβλημα μας.

- Θα τολμήσουμε το άλμα στη φιλοσοφία της λειτουργίας μας με την ηλεκτρονική
Δημοκρατία

- Θα ανοίξουμε το δρόμο για τη δημιουργία του Προοδευτικού Forum της Νέας Γενιάς.

Γεννηματά: Η νέα εποχή περνά μέσα από τη στρατηγική ήττα ΣΥΡΙΖΑ

Το μήνυμα ότι «η νέα εποχή για τη χώρα περνά μέσα από τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ•
περνά από την ήττα όλων των πολιτικών που οδηγούν στην συντηρητική οπισθοδρόμηση
καθώς και την παλινόρθωση της Δεξιάς» έστειλε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής
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Φώφη Γεννηματά από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης της Οργανωτικής Επιτροπής
Συνεδρίου το μεσημέρι της Κυριακής.

«Οι προοδευτικοί πολίτες συνειδητοποιούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε αριστερά και πράττει
δεξιά, μοίραζε ψεύτικες υποσχέσεις χωρίς πρόγραμμα, παραδέχθηκε αυταπάτες για να
κρύψει τις απάτες. Την ίδια ώρα όλοι αντιλαμβάνονται ότι η ΝΔ παραμένει μια βαθιά
συντηρητική δύναμη, ανίκανη τελικά να αναδείξει ένα αξιόπιστο εναλλακτικό σχέδιο έναντι
της αλλοπρόσαλλης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε.

Η κ. Γεννηματά άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, επισημαίνοντας ότι
«η δήθεν καθαρή έξοδος από τα μνημόνια είναι το νέο παραμύθι του κ. Τσίπρα»,
κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «έχει ήδη "φροντίσει" να περάσει τη θηλιά στο λαιμό
της χώρας και του λαού. Με την έξοδο από το 3ο -δικό του- Μνημόνιο, έχουμε είσοδο στο 4ο
άτυπο Μνημόνιο που έχει ήδη συμφωνήσει και προκαταβολικά νομοθετήσει. Οι δηλώσεις
Ντάισελμπλουμ είναι αποκαλυπτικές. Με πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα και υπουργό
Οικονομικών τον κ. Τσακαλώτο, "σχεδόν τα πάντα έγιναν πιο εύκολα" για την εφαρμογή
των συντηρητικών πολιτικών λιτότητας».

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής μίλησε για συνέδριο σταθμό, προς ένα ισχυρό ρεύμα
πλειοψηφίας και δεσμεύτηκε ότι: «Θα διατυπώσουμε μια συγκεκριμένη, σύγχρονη και
συνάμα προοδευτική και λαϊκή προγραμματική πρόταση, που θα δώσει ελπίδα και
προοπτική στους πολίτες, που θα χτυπήσει αποτελεσματικά τις ανισότητες. Θα
διαμορφώσουμε ένα νέο ενιαίο φορέα της Κεντροαριστεράς, απαλλαγμένο από τις
κατεστημένες λογικές, των μηχανισμών, της ίντριγκας, των αρχηγίσκων, με νέα αντίληψη
στη σχέση του με τους πολίτες.

Με ετήσια Προγραμματικά Συνέδρια και Προκριματικές εκλογές για τη συγκρότηση των
ψηφοδελτίων μας. Με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα καινοτομήσουμε,
κατοχυρώνοντας πρώτοι εμείς το ψηφιακό κόμμα στη Ελλάδα, με διαδικασίες Ηλεκτρονικής
Δημοκρατίας Διαβούλευσης, Διαλόγου, Δημοψηφισμάτων και Ψηφοφοριών στο Κίνημα
Αλλαγής».

Ανδρουλάκης: Το κόμμα δεν είναι λάφυρο κανενός
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«Για να υπάρχει προοπτική για το Κίνημα πρέπει να δείξουμε στην κοινωνία ότι αυτό που
κάνουμε δεν είναι η αναβάπτιση ενός παλιού συστήματος εξουσίας, ότι δεν είναι «μία από
τα ίδια». Αλλά ότι δημιουργούμε κάτι καινούργιο, που θέλει να υπηρετήσει το εθνικό και
δημόσιο συμφέρον» τόνισε από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στη φυσιογνωμία που πρέπει να έχει στο μέλλον η παράταξη, ο κ.
Ανδρουλάκης τόνισε ότι πρέπει να παρουσιαστεί ένα σύγχρονο κόμμα, όχι μόνο στα λόγια
αλλά και στις πράξεις. «Η νίκη απέναντι στον ανορθολογισμό του δημόσιου βίου θέλει
καθαρό λόγο. Γι' αυτό ο πολυκομματικός φορέας πρέπει να έχει ενιαία λειτουργία και μία
φωνή».

Όπως ανέφερε, η διαφορετικότητα είναι σεβαστή εντός του πολυκομματικού φορέα, «αλλά
η φωνή στη Βουλή πρέπει να ειναι μία και ενιαία για να δημιουργήσουμε κοινωνικό ρεύμα
απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ». Καλώντας όλους να υπηρετήσουν την
ενότητα, χωρίς στρεβλά αφηγήματα και μικρότητες αλλά με μεγαθυμία, ζήτησε να
αποτυπωθεί στο καταστατικό ότι «το κόμμα δεν είναι λάφυρο κανενός αλλά ανήκει στα
μέλη του και στους φίλους του».

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία ενός κόμματος – θεσμού
το οποίο μπορεί να υπηρετηθεί μόνο με τη μαζική συμμετοχή των νέων ανθρώπων που
βρίσκονται είτε στην ανεργία είτε στο εξωτερικό.

Θεοδωράκης: Η χώρα χρειάζεται ένα Κοινωνικό Συμβόλαιο

Τη θέση ότι «η χώρα εκτός από μνημόνια χρειάζεται ένα Κοινωνικό Συμβόλαιο, που θα
φέρνει κοντά τα λόγια με τις πράξεις» διατύπωσε ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος
Θεοδωράκης, μιλώντας στην Οργανωτική Επιτροπή για το Συνέδριο του Κινήματος
Αλλαγής. Όπως τόνισε, η πρώτη μάχη είναι για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών.

«Στην υπογραφή αυτού του Συμβολαίου δεν θα έρθουν οι πολίτες που δεν εμπιστεύονται
τους πολιτικούς. Αυτό είναι το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Η μάχη της
εμπιστοσύνης είναι τόσο σημαντική όσο και η μάχη του περιεχομένου. Οι άνθρωποι που
πίστεψαν στο εγχείρημα δεν μας έχουν δώσει λευκή επιταγή. Προσμένουν αποτελέσματα
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για να μας στηρίξουν» ανέφερε.

Καμίνης: Ενιαίο κόμμα με τάσεις

Τη θέση ότι «δημιουργούμε ένα νέο, ενιαίο κόμμα, όχι ομοσπονδία των υπαρχόντων
κομματικών σχηματισμών [...] με θεσμοθετημένη τη λειτουργία των διαφορετικών τάσεων
και ρευμάτων ιδεών στο εσωτερικό του» και ότι αυτή είναι η πρόκληση του Συνεδρίου του
Κινήματος Αλλαγής, διατύπωσε στην παρέμβασή του, κατά τη συνεδρίαση της
Οργανωτικής Επιτροπής, ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

«Πρέπει μεταξύ μας να είμαστε ξεκάθαροι. Δημιουργούμε ένα νέο, ενιαίο κόμμα, όχι
ομοσπονδία των υπαρχόντων κομματικών σχηματισμών. Ένα νέο προοδευτικό κόμμα, το
οποίο θα λειτουργεί με τρόπο ανοικτό, δημοκρατικό, διαφανή, με ορατή την ευθύνη, με
λογοδοσία, με σύγχρονες μεθόδους άμεσης, αλλά και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και
συμμετοχής, με θεσμοθετημένη τη λειτουργία των διαφορετικών τάσεων και ρευμάτων
ιδεών στο εσωτερικό του. Γιατί αν θέλουμε μία κοινωνία ανοικτή, δεν μπορούμε παρά
πρώτοι εμείς να είμαστε ανοικτοί, ανεκτικοί και υπόλογοι», υπογράμμισε.

Ο κ. Καμίνης επεσήμανε ότι με την ανοικτή διαδικασία εκλογής ηγεσίας, άνοιξε ένα μεγάλο
παράθυρο ευκαιρίας για να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα που θα δώσει σάρκα και οστά στις
προσδοκίες και στις ελπίδες όλων των δημοκρατικών πολιτών.
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